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"Sejeres små!"

Idenne juletid mindes vi hyp-

pigt Jesu Kristi lærdomme.

Vi hører flere gange i løbet af

december måned beretningen

om hans fødsel og de første år

af hans barndom.

I en bemærkelsesværdig del

af beretningen om Frelserens

tjenestegerning i Amerika, un-

derviste han om den store be-

tydning børns sjæle har i Guds

øjne:

"Og han befalede dem at

hente deres små børn.

Og de kom med deres små

børn og satte dem ned på jor-

den rundt omkring ham, og Je-

sus stod midt iblandt dem, og

mængden gav plads, indtil de

alle var blevet bragt hen til

ham.

...Og han tog deres små

børn, det ene efter det andet,

og velsignede dem og bad til

Faderen for dem.

Og da han havde gjort dette,

græd han atter; og han talte til

mængden og sagde til dem: Se

jeres små!" (3 Nephi 17:11-12,

20- 24).

Børn, der jo fornylig har for-

ladt vor himmelske Faders

nærhed, er gaver fra Gud. De
er i sandhed en af livets største

skatte. Og vores forhold til

børn - hvordan vi underviser,

bistår og sørger for dem - er en

væsentlig målestok for vores

menneskelighed og gudfrygtig-

hed.

Den glæde man kan opnå,

ved at omgås sådanne uskyldi-

ge børn, er en af de største i li-

vet.

Og dog dør der hver dag

bogstavelig talt tusindvis af for-

svarsløse børn på grund af fej-

lernæring og sygdom. Man an-

slår, at dødstallet er så højt som

40.000 børn om dagen.

I vores moderne verden er

disse dødstal unødvendige.

Mæslinger slår f.eks. 1 ,5 mil-

lioner mennesker i hjel om året

og er skyld i fejlernæring. Den-

ne sygdom kunne let udryddes.

Neonatal tetanus er en an-

den dræbende sygdom som

kunne undgås ved god hygiejne

og vaccination.

De måske mest tragiske syg-

domme vi finder blandt denne

jords fattige, er blindhed forår-

saget af mangel på A-vitaminer

og mentalretardering på grund

af mangel på jod. Udgiften til

A- vitaminer og jod ville være

omkring 50 øre pr barn pr år.

For præcis et år siden mød-

tes lederne fra 71 nationer, i et

forsøg på at ændre denne uhyg-

gelige udvikling. De fremsatte

en række flotte løfter til denne

verdens børn. Ved dette ver-

dens- topmøde for børn beslut-

tedes det:

At bringe børnbedødlighe-

den ned før år 2000.

I løbet af 1990erne at sikre

at 80% af verdens børn fuldfø-

Kristus blev harmfuld, da disciplene sendte børnene bort (TD-foto).

rer en grundskoleuddannelse.

At sænke fejlernæringen til

halvdelen af hvad den er i dag i

løbet af 1990erne.

Men som New York Times

bemærkede dengang, disse løft-

er skal følges op af handlinger.

"Det største topmøde i histo-

rien forpligtede sig til at forbe-

dre børns vilkår. Det var velta-

lende løfter, og målene var am-

bitiøse. Men børn kan ikke

overleve eller trives ved løfter.

Verdens ledere har nu en for-

pligtelse til at finde midlerne og

den politiske vilje for at omsæt-

te håbene til virkelighed."

I dag, et år senere ønsker

topmøde-arrangørerne at sikre

sig at løfterne holdes. Derfor

arrangerer de såkaldte "Hold

løfterne-sabbatter" overalt i

verden.

Det er så tanken at kirker og

trossamfund verden over, kan

benytte denne mulighed for at

informere deres menigheder

om disse løfter, og drøfte hvad

de kan gøre, for at sikre at løft-

erne bliver indfriet.

Selv om de sidste dages hel-

lige ikke specielt har sat nad-

vermøder af til 'Hold løfterne-

sabatter', bør de også overveje,

hvad de kan gøre for at hjælpe

trængende børn overalt i ver-

den.

Da Frelseren vandrede på

jorden, vakte det hans harme,

da hans disciple forsøgte at hol-

de børnene borte fra ham.

Hertil svarede Frelseren:

"Lad de små børn komme
til mig; dem må I ikke hindre;

thi Guds rige hører sådanne

til." (Mark 10:14-15).

Vi bør ligeledes nære kærlig-

hed og omsorg for disse dyre-

bare sjæle.

Church News
Redigeret af Carsten Gram
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besøge hver tredje måned.

Det var fra Frederikshavn i

nord og hele striben ned til

Odense og Esbjerg. Det gjorde

nok ikke noget, at bror Sølv-

bæk havde frikort til DSB i

kraft af sit arbejde, så et rejsetil-

skud ikke var nødvendigt.

Andreas Sølvbæk har en

lang karriere hos DSB bag sig.

Det har, synes han selv, været

et spændende liv ved jernba-

nen. Han er født i Bramming i

1 920 og kom som ung mand
ind til DSB i 1938. Efter jern-

baneskole i København kom
han til nabobyen Gørding som
trafikelev.

Brunkul og

kvægtransporter

Under krigen var Andreas

på mange stationer bl.a. Trold-

hede mellem Skjern og Her-

ning, der på den tid var en stor

godsbanegård på grund af de

nærliggende brunkulslejer. Han
var også i Skærbæk i Sønder-

jylland, hvor der var mange
kvægtransporter til Berlin, og

endelig i Padborg, der var

grænsestation med både dansk

og tysk personale.

Andreas Sølvbæk slapper afog nyder sin pension. (F

ndreas Sølvbæk fra Es-

.bjerg Ward blev i sommer
afløst som finansiel sekretær.

Ved stavskonferencen i Aarhus

Stav den 8. september blev han

også afløst som stavsrevisor.

- Jeg blev døbt i Esbjerg den

15. april 1956, hvor Aage Han-

sen dengang var grenspræsi-

dent, fortæller bror Sølvbæk.

Vi boede i Varde, men 1. au-

gust 1956 flyttede vi til Skive,

hvor jeg omtrent med det sam-

me blev kaldet som finansiel

sekretær.

- Senere blev jeg også grens-

præsident, men beholdt de fi-

nansielle rapporter ved siden af.

Både i Fredericia og nu her

sidst i Esbjerg har jeg siden væ-

ret finansiel sekretær.

Det med tallene faldt let for

bror Sølvbæk, som i sit arbejde

hos DSB havde lært at håndte-

bto: DSB).

re regnskaber og også til tider

store kontantbeløb.

4 besøg om året

i 9 enheder

- Det var, som om jeg var

selvskreven til den kaldelse,

hvor jeg kom hen, siger Andre-

as Sølvbæk. Samtidig var jeg jo

også revisor i distriktet og sene-

re i staven. En overgang havde

jeg ni enheder, som jeg skulle

Ved Vesterhavet i 1973. Naturen

betyder meget for bror Sølvbæk.

(Foto: Sølvbæk).
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Andreas og Gurli i Kastrup lufthavn. (Foto: Sølvbæk).

I Padborg passerede masser

af militærtog og godstog hver

dag, og det var et stort vogn-

regnskab at notere alle vogne i

begge retninger. Til sidst ønske-

de bror Sølvbæk at komme
væk, og det lykkedes at bytte

plads med en trafikassistent fra

Varde pr. 1. maj 1944.

Pigen i billetsalget

- Ja, jeg giftede mig med den

første kønne pige, jeg så i Var-

de, beretter Andreas Sølvbæk.

Gurli stod i billetsalget på sta-

tionen, hvor hun var begyndt 3

måneder før. Vi blev gift i 1945

og tog 14 dage på bryllupsrejse

til København og Sverige.

Efter brylluppet blev Andre-

as afløser langs Vestkysten,

hvor han afløste under sygdom
og ferie. Flere gange fungerede

han i ferieperioder som sta-

tionsforstander, men han vidste

aldrig, hvor han kom hen næ-

ste gang.

Mange af de små stationer

fungerede også som postkontor,

så afløseren skulle også fungere

som postmester, og i et tilfælde

i Ejby på Fyn var det med en

daglig omsætning på flere hun-

drede tusind kroner, som skulle

stemme, før man gik hjem.

Han vendte tilbage til Varde

en tid, inden han 1. august

1956 blev overassistent i Skive

med tjenestebolig på stationen.

Kirken i Skive

I den første tid i Skive blev

der afholdt kirkemøder over et

værksted op ad nogle stejle

trapper. Det var først sidst på
året, den 1 . december, at kirken

i Skive blev indviet. Pudsigt

nok blev der samtidig færre ak-

tive medlemmer.

Efter fem år i Skive flyttede

familien Sølvbæk i 1961 til

Fredericia, hvor Andreas blev

udnævnt til trafikkontrollør.

Det var dengang en stilling, der

krævede en kongelig udnævnel-

se, og udnævnelsen var under-

skrevet af kong Frederik d. IX.

Fredericia banegård er 7 km
fra den ene ende til den anden,

Bror Sølvbæk har i 35 år arbejdet som finansiel sekretær. (Foto:

Sølvbæk).

og når det brænder på, kan det

kræve sin mand at arbejde der,

men bror Sølvbæk fik en god

anbefaling med, da han i 1967

søgte og fik jobbet som sta-

tionsforstander i Lunderskov.

I Lunderskov deler jernba-

nen fra Kolding sig mod Es-

bjerg og mod Padborg/Flens-

borg. Det er derfor en større

station med tre perroner og en

stor trafikmængde. Her arbej-

dede bror Sølvbæk, indtil han

blev pensioneret i 1985.

Retur tU Esbjerg

I 1984 flyttede bror og søster

Sølvbæk til Esbjerg, hvor han

overtog de finansielle rapporter,

som han nu lige er blevet afløst

fra efter at have arbejdet med
dem uafbrudt i 35 år.

I dag bor Gurli og Andreas

Sølvbæk i Esbjerg med udsigt

til Fanø til den ene side, og lige

på den anden side ligger jern-

banen. Det sidste er bror Sølv-

bæk ikke ked af

Sv Aage Andersen

Andreas og Gurli Sølvbæk som

nygifte i 40'eme.
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Præsident Kenneth Johnson
besøger Aarhus stavskonference

Jesu Kristi Kirke erfor alle mennesker

Den 7.-8. september 1991

afholdte Aarhus stav stav-

skonference i Herning Kongres

Center med deltagere fra nær

og fjern. I disse to dage havde

stavens medlemmer sat hinan-

den stævne i Heming til den

halvårlige stavskonference.

Besøgende autoriteter

Konferencen blev besøgt af

prassident Kenneth Johnson,

som er andenrådgiver i Områ-

depræsidentskabet, der var led-

saget af sin hustru. Desuden

var der besøg af regionalrepræ-

sentanten br. Ame Hedberg og

missionspræsident Spencer

Greer, begge med deres hustru.

Tal mindre og

gør mere

Ved lederskabsmødet lørdag

blev præstedømmets ledere be-

lært om at være ydmyge og

lærvillige. Præsident Johnson

henviste til Moses og spurgte:

- Har forstået budskabet. Jeg

håber det. Vi kan blive døve

over for vor himmelske Fader,

hvis vi ikke lytter til inspiratio-

nens stemme fra Herren.

Arne Hedberg, som deltog i

lederskabsmødet fortsatte efter

præsident Johnson:

- Vi skal lede og opbygge

Kirken og ved Anden have for-

nemmelsen, at Herren er her.

Vi behøver Ånden for at forstå

hinanden.

- Det vi ikke gør, bliver ikke

gjort, sagde br. Hedberg. Og
med henvisning til den nye vel-

færdshåndbog sagde han:

- Bruger I den?, Nej, ikke

mange. Vi har midlerne, men

bruger dem ikke altid.

Br. Hedberg sagde, at vel-

færdshåndbogen er skrevet ud

fra den ånd, som findes i 5

Mos. 28:1-3.

Præsident Johnson afsluttede

lederskabsmødet med at belære

lederne om at tale mindre og

handle mere.

- Vi har stor tro på jer. Lad

os inderligt gøre alt, det står i

vor magt. Riget vil vokse i

Danmark på mirakuløs måde,

sluttede præsident Johnson.

Pagter og deres hellighed

Søndag samledes 670 med-

lemmer og besøgende i det dej-

lige kongrescenter sig til sabba-

tens første møde.

Her var taler af præsident

Steffen Vestergaard Poulsen,

søster Edith Jørgensen fra

Odense, Thomas Ilskov, en

hjemvendt missionær og af sø-

ster Charlotte Kristensen, som
lige var blevet kaldet til at virke

som missionær i Berlin.

Arne Hedberg fortalte med-

lemmerne om den nye velfærd-

shåndbog og sagde: - Jeg ville

ønske alle kunne læse den.

Præsident Kenneth Johnson

talte om pagter og deres hellig-

hed og sagde: - Gud vil ikke

bryde sine løfter til os. Bliver

de brudt, er det os, der gør det.

Vi kan ikke både holde fast ved

verdens ting og Guds ting. Vi

må give slip på verdens ting og

tænke på de løfter. Gud har gi-

vet.

Stavspræsidentskabet i Århus stav. Fra venstre: Rådgiverne Hans-Otto Ilskov Nielsen og Steffen Vestergaard-

Poulsen, stavspræsident Carsten Larsen og præsident Kenneth Johnson.
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Fællesskab og spisning

bag scenen

Og som man plejer samledes

konferencedeltagerne sig nu

bag scenen og nød sammen
den medbragte mad. Her knyt-

tedes nye bånd og mange mød-

tes atter. En god tradition, som
glæder mange.

Konferencen opfordrer

til et i>edre liv

Stavspræsident Carsten Lar-

sen fortalte ved det efterfølgen-

de møde kl. 13:00 om de store

forandringer, som sker i verden

og i Kirken og sagde:

- Alt i verden er præget af at

tilfredsstille selvet. Vi fremhæ-

ver betydningen af et gavmildt

fasteoffer og en ret forståelse af

fastens principper.

- Behovet for hjælp til de

trængende er større end no-

gensinde. Vil medlemmeme
fordoble deres fasteofferbidrag,

så vil velsignelserne også blive

fordoblet, sluttede præsident

Larsen.

Andreas Sølvbæk, som tro-

fast havde tjent som revisor i

staven, blev anmodet om at

bære sit vidnesbyrd efter nu at

være blevet afløst fra sin stil-

ling.

LeifAndersen, AliJaffery og Mikkel Vestergaard-Poulsenfra Silkeborg.

Søster Jonna Jennsen Jra Herning, der blev døbt 3 dage efter

stavskonferencen, smiler glad. Omkring hende ses missionærerne.

Vi er ikke vores

egen frelser

Br. Arne Hedberg fortalte

konferencens deltagere:

- Når vi stræber efter at gøre

alt, så godt vi kan, og lægger

alt i Guds hænder, så vil han

gøre resten. Vi skal ikke være

vor egen frelser, for det er Kri-

stus, der er Frelseren.

Indrøm dine fejl

Præsident Johnson sluttede

konferencen med at sige:

- Omvendelsen er stoppet,

medmindre vi fortsætter hver

dag. Vi er nødt til at indrømme

det, når vi er på gale veje, ellers

vil vi ikke vende om.

- Vi har brug for en stor for-

andring i vores hjerte. Hvis vi

lever for at blive omvendt, vil

vi få et vidnesbyrd om Gud og

Kristus, sagde andenrådgiveren

i områdepræsidentskabet.

Eigil Andersen

Ebbe RosenkUde redigeret af

Fl. Bo Pedersen

Regionalrepræsentant Arne Hedberg og missionspræsidenparret Green
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Fra tempelpræsidentemes seminar i Salt Lake City. Til venstre Jiri og Olga Snederfler, der skal præsidere i templet i

Freiberg. (Foto Church News).

"Han var som Paulus foran Agrippa"

Ide mørke år under Tjekko-

slovakiets politiske besættelse

og undertrykkelse besad Jiri og

Olga Snederfler to karakter-

træk, som bragte lys og håb for

de hellige i denne nation: Tro

og mod.

I 1985 besøgte ældste Rus-

sell M. Nelson fra De Tolvs

Råd og ældste Hans B. Ringger

fra De Halv^erds, som nu er

præsident for Det Centraleur-

opæiske Område flere gange

Tjekkoslovakiets regeringsem-

bedsmænd, og bad om godken-

delse af Kirken. I 1987 fik de

at vide, at en formel ansøgning

kun kunne fremsendes af et

tjekkoslovak, som var medlem

af Kirken og ikke af fremmede

statsborgere som ældste Nelson

og ældste Ringger.

Meldte sig af

egen drift

Disse to brødre besluttede, at

de ikke ville eller kunne bede

nogen om at tage sådan en risi-

ko, men da de besøgte familien

Snederfler i deres hjem, og for-

talte dem, hvad regeringsem-

bedsmændene havde sagt,

meldte broder Snederfler sig

frivilligt til at træde frem.

Broder Snederfler sagde hur-

tigt: Jeg vil gøre det. Han så på

sin hustru og sagde derpå: Vi

vil gøre alt hvad der kræves.

Det er for Herren, og hans

værk er vigtigere end vores fri-

hed og liv.

Ville de mødes igen?

Broder og søster Snederfler

omfavnede hinanden og sagde

farvel med tårer i øjnene. Han
forlod hjemmet uden at vide,

om han ville vende tilbage.

Han var som Paulus foran

Agrippa. Han stod frem foran

en magtfuld regering for at for-

kynde sit vidnesbyrd og for at

være Kirkens officielle repræ-

sentant i Tjekkoslovakiet.

I et interview med Church

News fortæller præsident Sne-

derfler og søster Snederfler,

som er kaldet som nyt tempel-

præsidentpar i Freiberg templet

i det tidligere Østtyskland mere

om denne oplevelse:

Forhørt af det

hemmelige politi

- Efter jeg indsendte ansøg-

ningspapireme i december

1988 blev jeg forhørt af det

hemmelige politi hver måned,

indtil revolutionen i november

1 989, siger bror Snederfler. De
ville ikke lade mig være i fred,

før det kommunistiske regime

faldt. De ønskede navnene på
alle Kirkens medlemmer i

Tjekkoslovakiet. De ville have

adresselister samt at vide hvor

vi mødtes. Hvilke aktiviteter vi

havde planlagt. Men jeg nægte-

de at give dem nogen informa-

tion.

Ansøgning efter

ansøgning

Han måtte udfylde talrige

formularer og skrive flere dusin

breve.

- Jeg fik at vide, da jeg ind-

sendte den første ansøgning, at

jeg ville få svar i løbe af tre
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måneder. Jeg ventede, men
hørte ingenting. Jeg udfyldte

ansøgningen på ny og ventede

igen. Da rådede en sagfører

mig til at sende en skriftlig fore-

spørgsel angående min ansøg-

ning.

- Den 18. november faldt re-

geringen. Den provisoriske re-

gering annullerede Rådet for

Religiøse Anliggender, som jeg

havde indsendt ansøgningen til.

Jeg måtte begynde forfra, og

skrev formelle angsøgninger til

den nye regering i deæmber
1989 og januar 1990. Ved be-

gyndelsen af februar kom der

en ny regering. Så måtte jeg at-

ter indsende ansøgningen, for-

tæller bror Snederfler.

Anerkendelsen af Kirken

kom d. 21. februar 1990 med
virkning fra 1. marts 1990.

Præsident og søster Sneder-

fler fortæller, at de ser Herrens

hånd i forandringen i Tjekko-

slovakiet.

Faste for friheden

gav resultat

-I juli 1988 bad Kirkens le-

dere i Tjekkoslovakiet os om at

faste og bede hver trejde søn-

dag i måneden udover den nor-

male fastedag. Vi bad alle med-

lemmer om at faste for at Kir-

ken måtte blive anerkendt, og

at Tjekkoslovakiet ville blive

frit. Og nogle få måneder efter

at vi begyndte denne faste, be-

gyndte tingene at ske.

Under deres besøg i Salt La-

ke City til tempelpræsidenter-

nes seminar sagde præsdent

Snederfler, som er 59 år og

pensioneret landbrugsøkonom

og vandundersøgelsesekspert, at

søster Snederfler og han kendte

prisen for frihed til at kunne

dyrke Gud, som man ønsker:

Konstant frygt

- 1 30 år kunne vi næsten ik-

ke mødes. Kirken faldt næsten

fra hinanden i Tjekkoslovakiet

i disse år. I 1972 begyndte vi at

genopbygge Kirken fra grund-

en. Vi levede i konstant frygt

for en ransagning fra det hem-

melige politi og for at blive ar-

resteret. Men det blev vi aldrig,

fortæller br. Snederfler.

- 1 1974 afholdt vi en konfe-

rence for alle hellige i Tjekko-

slovakiet. Der kom 1 1 med-

lemmer. Resten var bange for

at komme. Det var en meget

mørk tid for os".

I 1975 blev præsident Sne-

derfler kaldet som distriktspræ-

sident for Kirken i Tjekkoslo-

vakiet.

Eneste måde at

overleve på:

opløfte hinanden

Om den nye frihed, som
tjekkerne nu nyder fortæller sø-

ster Snederfler:

- Vi modtog så stor glæde

ved at mødes. I alle disse mør-

ke år længtes vi efter at mødes

i åbenhed og mødes ofte. Vor

eneste måde at overleve mørket

på var at opløfte hinanden.

42 års ventetid

- På trods af 42 år ventetid.

så vidste vi at det mørke regi-

me vile falde, at friheden ville

komme og at Kirken ville gå

frem i Tjekkoslovakiet, selv om
vi måske ikke ville komme til

at opleve det.

- Vi er taknemmlige over at

have oplevet denne store begiv-

enhed. Nu ønsker jeg ikke at

huske mørket. Det er forbi. Vi

ser frem til fremtiden, slutter

søster Snederfler.

Siden missionærerne kom i

maj 1990 har der til juni i år

blevet døbt 228 mennesker.

Om sit kald til præsident for

Freiberg templet siger præsi-

dent Snederfler:

Åndelig betydning

for Østeuropa

- Alle mennesker er Guds
børn. I evangeliet betyder det

ikke noget om vi er tyskere,

russere, polakker, tjekker, ru-

mænere, ungarere eller af an-

den nationalitet.

Fra Church News redigeret

af Flemming Bo Pedersen

Det lille tempel i Freiberg i det tidligere Østtyskland (Foto TD-foto).
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7



Man glemmer tid og sted

Kenth fordybet i et Anders And. (TD-foto).

være nået. Tempelturene er ble-

vet så populære, at omkring 60

unge blev tilmeldt turen, men
den nedlagte skole de unge ind-

kvarteres på udenfor Stock-

holm, kan desværre ikke huse

mere end de 43 der kom med.

- Vi kunne sagtens have fået

alle med, men så havde prisen

været 1 .000 Kr. pr. deltager i

stedet for de 600 Kr. vi nu må
betale, fortæller bror Eriksen

fra Københavns Stav.

Alle græd
Selvom hovedformålet med

de unges tempelture er, at der

skal udføres tempelarbejde, bli-

ver der også tid til afslapning,

ture og selvgjort underhold-

ning.

- Torsdag aften stod de unge

for underholdningen, fortæller

søster Lisbeth Andersen fra 2.

ward. Og den var meget krativ

og ualmindelig god og sjov.

Det synes imidlertid at være

den almindelige holdning

blandt de unge, at de er glade

for at komme i templet, men

Med den største tilslutning

nogensinde sættes der

formentlig punktum for en

epoke i de unges tempelture i

Københavns Stav.

I efterårsferien drog 43 unge

og fire ledere til templet i

Stockholm for at udføre tem-

pelarbejde. Det var den ^erde

tempeltur for unge, som Lise

og Ulf Eriksen fra Københavns

4. ward arrangerede.

Venteliste udtryk

for succes

- Tempelturene for de unge

har altid været populære, for-

tæller bror Eriksen. Vi lægger

vægt på at de unge får en ånde-

lig oplevelse, og opnår fælles-

skabsfølelse på tværs af alder,

køn og ward. Pludselig opdager

en af de unge et spændende

menneske fra en anden ende af

staven.

Dette mål synes til fulde at Hele gruppen af unge og lederefor templet i Stockholm. (TD- foto).

DECEMBER 1 991
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Fredag aften blev Lise og Ulf overrakt gaverfra de unge. (TD-foto).

det bedste ved tempelturene er

dog vidnesbyrdsmødet.

- Vidnesbyrdsmødet varede i

tre timer, fortæller Camilla

Sprehn fra Kønbenhavns 1

.

ward, der var med for første

gang. Ånden var så stærk at al-

le græd.

Ulf Eriksen fortæller, at han

aldrig noget andetsteds har

mærket en ånd som til vidnes-

byrdsmødeme på tempelturene.

- De unge åbner sig på en må-

de, som de ikke ville gøre

hjemme. Man kan bogstavelig

talt føle Åndens tilstedeværelse.

Bror Dan Andersen fra Al-

lerød Ward, der i år var med
for ^erde gan, fortæller også, at

Det er med at holde ørerne stive, når man er lederfor 43 aktive unge.

(TD-foto).

Marie Louise, Helene, Samantha og Mona Lisa hygger sig. (TD-foto).

vidnesbyrdsmødet var en stor

åndelig oplevelse.

- Jeg har aldrig oplevet no-

get lignende andetsteds, fortæl-

ler Dan. Man glemmer fuld-

stændig tid og sted, selv om
mødet er i gang i tre til fire ti-

mer. Og det er ikke kun nogle

få, der bærer vidnesbyrd.

Hvad sker der nu?

Efter det ny budgetprograms

ikrafttræden, er der lidt usik-

kerhed om, hvorvidt det er Kø-

benhavns Stav, der skal står for

tempelturene eller det enkelte

ward.

- Der er ikke trruffet nogen

afgørelse om, hvorvidt vi i

fremtiden vil opleve wards-

tempelture, fortæller Jesper

Paulsen, der er Københavns

Stavs nye AP-præsident. Det er

en afgørelse biskopperne må
træffe, og det diskuteres endnu

internt mellem biskopperne og

grenspræsidenterne.

Carsten Gram

KIRKENYT
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Kirkens ejendomme
Classifications

Q Tax-exempt, not-for-profit

Ul Agriculture, real estate

Broadcasting, publishing

B Insurance

® Cfiurch-related services

$ Fund raising

a Education

S.1/1 L.ikc C:ly

Corirøration of the

Presiding Bishop
for

T
Sall Lakc Cily NMiomvidc W Gnnison. Ulnli Snit L,^kc Cily Snit Lako Cily Sall Lakc Cily Oklahoma Sall Lakc City NaimnalSall Lakt? Cily

SaltLake
Macnrøni
&

NoodkCk*.
•

Gran
• ml

Qmhaåoe '

Am wmNéw

T

CORPORATION S PRESIDENT ofthe

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS
Employs: 10,000 Worldwide

Source: The Arizona Republic

T T T

WehEare
Fsnn

• Ml,

'

tOfttffltf

Bedbive

IMtatmena
S/atmtrmtof

ommontBt

Emplaiys:400

Deseret

Oyninastum

#

T 1
Mattgage
Loin

Services

CkOactB
ptym»mon
pFopBi^aold
andfhanoed

Indtistrtes

9

T
Salt Lako Cily S.i/f Lakc City m Sall Lakp City

hmamce
Ccxp.

m
ForehuKh

EmplcyKt96

$86.0 mMgn

Desenet

$ •

tMåtf/Mtnågtttt

tncomr.

Lands Oxp.

iå.

I 1 ,1 I, in 4^

T

Yom^
Uoiveraty

27,000tk/ehim

AMM(8:$SWinlitm

lnQkJcinø$1isa7miSon
from church

DescdftCo. Dcsco&Co.

BiDWB & Co.

KBYU-TV
KBYU-FM

i
Cmmmbnmt-

Polyncsian

Culttiral

Cmter

iouHtt aBnattofi

$23.3n)Won
&Ti(9toys: 1,000
Rawnue:
$34)nMan

Provo. Utnh o,7/n/. Hmvai

Business

College

aeSMUderM

£i.4niMk)n
nsvanu«:
$2A tsMofX

Islands

Fmindatioii

tå.

Kholtnhiipe

inooine:

$1.6n)iHon

FK'xburg. Idoho S,i« Lade C/(y

Rfcks
College

d

$103.9 mWon

$42.StrMon,

$S3nrMbn

LDS
Social

Services

lormembws

1

Virginia

II» Social

Services of
Virginia

1

KRICR^
i

I

Massachusetts

Nauvoo
Restoiation

Ot«rsoss

otohuttsh

T
LDS

Foundation

$
CarUbulkina
fitxntsxabia

LD$ charms

LDS Social

Services

of k^ss.

BYU-Hawaii

ZOOOaiacimm

AststKSlOlitmHon
ftavtnu«: $SC7 mMon,
kKkjdkig$1 8.3 tnWon
frofn ohutch

Cultural

Centers

Properties Inc

Taxable
sales entity

LC^ Social

Services of

New Y<»k

Salt Lakc Cily

Churchof
Jesus Chiist

ofLDS
Foundation

S
Raiaosfunds
forsefKJOfe

tnooms:

$31,000

Deseret

International

Charities

imemBtlonal
church

opomffons

Deseret

Management

iA. JÉ$ ®
Patent

cxxnpany
formost

proM-makirtg
subaidiaries

Ptmåa
Valk

Snit Lakc City

Bonneville

International

Corp.

Farent Co. of

Bonneville ctiain

Assets:

$137,497,000
Employs: 1 ,500

Sales:

$164,000,000

Continental

Western

Life Ins.

$5.6 billion

Insurance
in force

Assets:

$215.9 million

Sales:

$68.2 million

Inovember gengav vi i Kirke-

nyt en række oplysninger og

udtalelser om Kirkens økono-

mi, som var baseret på en arti-

kelserie i avisen The Arizona

Republic og gengivet i Deseret

News i juni og juli i år.

Kirkens informationsafdeling

udtalte bl.a.:

"Skønnene over Kirkens

indtægt er netop skøn - skøn

fra Republics side - og de er

meget overdrevne Kirken

håber, at artikelserien ikke afle-

der opmærksomheden fra Kir-

kens primære mission, nemlig

at bidrage til at give dens med-

lemmer et bedre liv samt at ud-

brede velsignelserne ved Jesu

Kristi evangelium til dens ven-

ner og bekendte overalt."

Denne gang vil vi gengive

nogle af Kirkens investeringer i

ejendomme samt nogle kom-
mentarer.

Større besiddelser

John Scott, professor i land-

brugsøkonomi og gårddrift ved

University of Illinois, udtaler:

- Jeg tror, at mormonkirken

er en af de største private ejere

af landbrugsjord i USA, selv

om jeg ikke har beviser for min

påstand.

Det er vanskeligt at opstille

en komplet oversigt, fordi Kir-

ken ejer jord under en række

forskellige navne, men listen

over kendte aktiver er impone-

rende.

I Salt Lake City ejer Kirken

store dele af byens æntrum,

især omkring tempelpladsen. I

Utah ejer Kirken store områ-

der, bl.a. en ranch på 80.000

hektar ved grænsen til Wyo-
ming med 3000 stk. kvæg og

r
SaltLake City

Bonneville

Media

Communication

Advertlsing

agency
Employs: 15
Sales: $600.000

opdræt af hjorte, antiloper og

elge.

Kirken ejer i Californien be-

boelsesejendomme, kontorbyg-

ninger, et butikscenter og man-

ge erhvervsejendomme.
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Monmm
Teniples

T
Geneidogical

Socie^
dfUtah

•

T
Magnolia

Management
Corp.

Ml
Overseas

development
of Oesemt

Rånches.Fla.

Los Angeles NationnI

Deseret

Trust of

Califomia

$
$17.8 million

in assets
managed

ZCMI
52% intemst

in departwent-
store Chain

Stores: 20
Assets:
$124 million

Sales:

$205 millbn

Empioys: 4,500

T
Prqperty

iKeserve of
Armm

té.

$117fniton
ncxxma:

SliinMon

Deseret

Farms

Provides employm
services lo

companies

T
K2H
Farms
Inc.

Holds lille

lo land in

southeastem
Washington

Cdwåm
RidgeFatnis

''Ml

$X.7 n^Hon
ngony
$63?,0<X>

Bcmievilte

CoofNmy
iå.

T"
S,i(( Lake Cily \

Beneficial

Life

Insurance

Co.

$8.6 billion

Insurance

in force

Assets:

$1.1 billion

Employs: 205
sales:

$294 million

Beneficial

Development
Co.

iÉ.

Propørty

leasing/

subsidiary

of Deseret
Management

Satl Lal<e City

Hotel

Temple
Square Corp.

Assets:

$1 1 .2 million

Employs: 300
Sales:

$6 million

r

Sart Lake Cily

Proprietary

Holding Inc.

ParenI
Company
offanving
& ranching

Assets:

$131.4 million

Employs: 650

Snti L.ike City

Inn at Carriage

Temple Square Court

iÉ. Restaurant

HKåwfc: New
90-room In new
hotel hotel

Western
American

Life

$27 million

Insurance

in force

Assets:

$6.8 million

Sales:

$897,000

PoUland. Ore. S.lll L.ike Cily

Pacific Utah
Heritage Home Fire

Life BB
Property and

$326 million casualty
Insurance in Insurance

force, 7 States. Assets:
Assets: $61 .7 million

$39.4 million Employs: 70
Sales: Sales:

$46.2 million $35.3 million

T
Office

Management
of Utah

M.

Business
service

subsidiary of

Beneficial Life

Sales:

$600,000

1

BUC
Agency

B
Spedalty
Insurance
/teense

division

Sall Lake City Salt Lakc City SatI Lake Cily

Zion

Securities

Corp.

i«.

Commercial
real eslate/

property

management

Employs: 290
Income:

$1,500,000

Laie Resorts

Laniloa Lodge
45-room hotel

at Polynesian
Culhiral Center

S3« Lakc City

Eagle Gate

Apartments
iå.

Luxury
apartment
building

Deseret

News
Publishing

61.000
circulation

Employs: 200

T
Sall Lakc City

Newspaper
Agency Corp.

t
Joint operation

With Salt Lake
Tribune

Employ: 900

Deseret

Book Co.

t
Publishing,

Wholesale,
relail - 24 stores

Employs: 327
Sales:

$46 million

Shadow
Mountain

Press É

Mormon
Handicraft

Farm
Management

Co.

Oversees farming
A ranching

Assets: $10.1 million

Cody. Wyo m Calilorma

Deseret

Ranches
ofWyo.

iÉ.

Deseret

Farms
ofCahf.

i«.

1^

T
Agri-

Northwest

120,000-acre
ranch in

Washington

Grain

Handling Inc

ih.

Grain elevator

in Plymouth
Wash

Nrplv. Ut^ih Utnh. Wyoming

Sooner
Land&

Livestock

ift

Commercial
farming

Assets:

$1 8 million

Deseret

Ranches
of Florida

3tS,000 acres

Elberta

Farms

Grain farm

Sales:

$100,000

Eleven-

Bar Ranch
IA

Leesed
raiichland

Deseret Land
& Livestock

itL

21,000-acre ranch

T
Chicago ^1 S,iH Lakc City

T T T
Scalllc Sall Lakc Cily H S,lrt L.ikc Cily

Bonneville

Broadcasting

System
J!

Sells radio

formats

Employs: 20
Sales;

$1.1 million

Applied

Technology
Group

t
Develops

technology for

Communications
industry

KIRO
I|C.

Television

station parent
Company

Emptoys; 400
Sales: $32 million

Third Ave.

Productions

i
Television

production co.

KSL

Parent Co.
1

KSL-TV
É

Television

station

Sall L.ikc City

Keystone

Communications

t
33% interest.

satellile

television

transmission

Sales:

$25 million

KSL-AM

Radio
station

Salt Lakc Cily

Video West
Network

Television &
film production

Employs: 65

T
New York Cily

WNSR-FM

Radio station

Emptoys: 40
Sales:

$1.1 million

T"

KMEO
AM/FM

É
Radio stations

Employs: 30
Sales:

$2.3 million

KMBZ-AM
KMBR-FM

Radio stations

Employs: 20
Sales: $1.1 million

S.in Francisco

KOrr-AM/FM
Broadcasting

Radio station

KAAM-AM
KZPS-FM

Radio stations

Chicago | Los Angeles

WTMX-FM

Radio station

KBIG-FM

Radio station

I 50'eme købte Kirken De-

seret Ranches. Det er appelsin-

plantager og kvægfarme, men
ligger kun 8 km fra vækstcente-

ret Orlando i Florida. Der er

planer om at byggemodne en

del af arealet og opføre en by

med 5000 huse og 4200 lejlig-

heder komplet med skoler,

kontorer og butikker.

Opkøb af farme

Farm Management Co. i

Salt Lake City administrerer

Kirkens kommercielle farme og

rancher. Det er investerings-

ejendomme, som producerer til

kommercielt salg.

Optegnelser viser klart, at

Kirken betaler skat af investe-

ringsobjekter, men omkring

150 store farme og rancher

mest i veststaterae drives af

Welfare Services Department,

og er derfor fritaget for beskat-

ning.

Kirken har siden 70'eme op-

købt gårde i det kriseramte

Midtvesten, for det meste om-

kring 100 hektar ad gangen, og

ejer nu godt 15.000 hektar

landbrugsjord.

Gennem selskabet Sooner

Land and Livestock Co. op-

drætter Kirken kvæg på en

lang række rancher spredt over

de vestlige stater og har tilmed

rancher i New Zealand og Ar-

gentina.

Køb jord

John Creer er leder af Kir-

kens Farm Management Co.

Han siger, at Kirken køber

landbrugsjord, fordi det er "et

godt sted at placere sin opspa-

ring." Det meste afjorden er

dog forpagtet ud til farmere.

- Jeg tror, at vi ser på det,

fortsættes

næste side. .

.

KIRKENYT
11



som enhver investeringsvejleder

vil, siger Creer. Man placerer

en del af sin reservefond i fysi-

ske aktiver. Blandt de aktiver,

vi kan vælge mellem, er vore

ledere meget trygge ved land-

brugsjord.

Gordon B. Hinckley berørte

filosofien ved en tale i aprilkon-

ferencen 1991:

"Vi har ment, at gode land-

brug over en længere periode

er en god investering, hvor Kir-

kens aktiver kan bevares og

øges, mens de samtidig er en

landbrugsressource, som kan

producere fødevarer til folk,

hvis der skulle opstå behov"

(Stjernen, juU 1991, s. 56).

En strategisk reserve

Garth Mangum er økonomi-

professor ved University of

Utah. Han fortæller, at Kirken

indledte et omfattende jordop-

køb efter 2. verdenskrig. Men,

tilføjer Mangum, længe inden

krigen satte Kirken arbejdsløse

i arbejde på sine farme.

- Selv i dag, siger Mangum,
hvor Kirken bortforpagter det

meste af sin jord, tænker man

på jorden som en strategisk re-

serve. Hvis der skulle indtræffe

en katastrofe, og vi måtte ven-

de tilbage til at dyrke jorden, så

har Kirken jorden.

Teologiske grunde

I 1 830'eme, før mormoner-

ne blev drevet ud af Missouri,

skrev Joseph Smith, at Bibelens

Edens Have lå i Missouri, og at

Kirkens medlemmer skulle 'kø-

be hele denne del af landet, så

snart som tiden tillader det'

(L&P 58:42).

Andre profetier nævner, at

Kristus efter sit andet komme
vil regere jorden fra Jackson

County i Missouri, hvor Kirken

i 1990 føjede 1300 hektar til

de mindst 5000 hektar, Kirken

allerede ejede i området.

I løbet af de sidste 10 år har

Kirken opkøbt omkring 1000

hektar i Daviess County, hvor

Kristus vil vise sig og modtage

rigets nøgler fra Kirkens autori-

teter.

De nævnte ejendomme sva-

rer til Fyn og Bornholm tilsam-

men.

Fra Kirkens avis, Deseret

News, redigeret af Sv Aage
Andersen

Kirken ejerflere kvægfarme. (Foto Ensign).

Tempelkalender

for 1992

Måned JJato Tiltalt
1 Udelt

Jdniidi z.-t. oiocKnoim
o 1 1y.-i 1. København, Aarhus
i A 1 O

Helsinki
T

1

Zl.-ZJ. Goteborg

28.-1. reb. Oslo

bebruar A O
4.-8. Tampere
11 1 ^il.-ID. btocKiiolm

18.-22. København
25.-29. Malmo

Marts j.-l

.

Helsinki
IA 1 y1
10.-14. Oslo

17.-21. Oulu, Kuopio, Pietarsaari

24.-28. Goteborg

April 31. mar.-4. Aarhus

7.-11. Tampere
1 /I 1 o

Stavanger, Trondheim, Tromsø
21.-25. Gavle - Dala, Sundsvall, Skellefteå

28.-2. maj København
Maj 5.-9.

Oj. 11-1
Stockholm

12.-16. Helsinki

19.-23. Goteborg

26.-30. Oslo

Juni 2.-6. Aarhus

9.-13. Tampere

Uge 25 og 26 Lukket

Juli 30. jun.-4. Helsinki

/.-11. København
t A 1 O
14.-18. Malmo
21.-25. Oslo

28.-1. aug. Goteborg

August A4.-0. Stavanger, Trondheim, Tromsø
11.-15. Gavle - Dala, Sundsvall, Skellefteå

18.-22. Oulu, Kuopio, Pietarsaari

Zj.-Zy. Aarhus

September
1 c
1.-5. Tampere

8.-12.
o j 11 1

Stockholm
IC in

Helsinki

22.-26. Goteborg

29.-3. okt. Oslo

Oktober 6.-10. Malmo
13.-17. Tamper(;

20.-24. København, Aarhus

27.-31. Stockholm

November 3.-7. Helsinki

10.-14. Goteborg
17.-21. Oslo
24.-28. Aarhus

December 1.-5. Tampere
8.-12. København
15.-19. Stockholm

Uge 52 og 53 Lukket
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Slægtshistorisk seminar for hele Norden i København

Medlemmerfra hele Skandinavien deltog i det slægtshistoriske seminar

(Foto: TD).

Både i og uden for Kirken

sker der mange spændende

ting inden for slægtshistorie.

Sidst i september samledes

mellem 40 og 50 medlemmer

fra hele Norden i Kirken på

Priorvej i København. Fælles

for disse medlemmer var en

stor interesse i slægtsforskning

og frem for alt en kaldelse til at

tjene ved et af de slægtshistoris-

ke centre i det land, de kom
fra.

En gang om året indkalder

bror Le Roy Billberg fra æntret

ved templet til møde. Han le-

der bestillingen af mikrofilm til

alle de slægtshistoriske centre i

hele Norden. Han havde både

nye og allerede kendte emner,

han ønskede at bringe op.

Skal vi samarbejde

med andre?

Et af de store emner ved

mødet var samarbejde. Ikke

samarbejde inden for Kirken,

for det går fint, men samarbej-

de med forskellige foreninger,

som ikke er associeret med

Kirken, men som gør et stort

arbejde inden for slægtshistorie.

I Danmark findes der bl.a.

forskellige slægtshistoriske for-

eninger og en forening, der øn-

sker at fremme brugen af data i

slægtsforskning.

Det blev i høj grad forsvaret,

at vi bør samarbejde med alle

de mennesker og foreninger,

som udfører dette store arbejde

og bruger masser af deres tid

på at gennemgå og afskrive for-

skellige gamle optegnelser, som

kirkebøger og folketællinger.

Dette arbejde foregår i hele

Skandinavien, og oplysningerne

skrives ind på computere, hvor

de bliver gjort tilgængelige i

form af alfabetiske registre eller

andre registre, hvori man kan

søge ved hjælp af den nye te-

knologi og dermed meget hur-

tigt finde de oplysninger, man

har brug for.

Målet er at gøre alle disse

oplysninger tilgængelige via

modem, så man kan sidde der-

hjemme ved sin computer og

via telefonen skaffe sig en mas-

se slægtshistoriske oplysninger.

Disse foreninger gør slægts-

forskning meget lettere for an-

dre (f.eks. Kirkens medlem-

mer)!

Der var argumenter både for

og imod dette samarbejde. Få

argumenter talte imod og man-

ge for. Følgende taler for, at vi

skal samarbejde med disse or-

ganisationer:

* Hvorfor skulle vi ikke drage

nytte af det store arbejde, som

andre har udført, så vores ar-

bejde bliver lettere?

* Hvorfor skulle vi underken-

de, at Elias' ånd også virker på

ikke-medlemmer?

* Hvordan kan vi bede ikke-

medlemmer om at bidrage til

slægtsarkivet (Ancestral File),

hvis vi ikke samtidig ønsker at

samarbejde med dem?
* Hvorfor skulle vi ikke benyt-

te denne storslåede mulighed til

at viderebringe budskabet om
frelsesplanen og dermed bringe

evangeliet ud til mange flere?

Imod dette samarbejde kun-

ne være det argument, at man
let kunne fristes til at glemme,

hvorfor man udfører dette vig-

tige arbejde.

Kirkens mange
ressourcer

Desuden blev der talt en del

om de mange ressourcer, Kir-

ken er i besiddelse af, som kan

hjælpe os i vores slægtsfor-

skning.

Programmet FamilySearch

vil snart blive gjort tilgængelig

for alle medlemmer af Kirken

på slægtshistoriske centre. Det

omfatter et ordinanseregister.

hvor man kan se, hvilke ordi-

nanser, der er udført fra begyn-

delsen af denne uddeling og

indtil nu.

Desuden omfatter FamilySe-

arch navne på millioner af per-

soner, der har levet på denne

jord. Disse personer er ordnet i

familier, så man let kan se de-

res indbyrdes slægtskabsfor-

hold.

Til sidst indeholder dette

program et stort register, det vi

i øjeblikket kender som Family

History Library Catalog

(FHLC), som er et register over

alle de slægtshistoriske kilder,

der er til rådighed på slægtshi-

storisk bibliotek i Salt Lake Ci-

ty.

Disse kilder kan naturligvis

bestilles i form af kopier, mi-

krofiche eller mikrofilm til brug

på de slægtshistoriske centre.

Har du spørgsmål om disse

ting eller om, hvordan man
bruger det slægtshistoriske cen-

ter, kan du kontakte den slægts-

historiske konsulent i dit ward

eller et af de slægtshistoriske

centre i din stav.

Lisbeth Andersen

KIRKENYT
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Glædelig jul og godt nytår
Kirkenyt ønsker alle Aarhus' og Københavns stavs udsendte

fuldtidsmissionærer en glædelig jul samt et godt og velsignet nytår.

Aarhus
Stav:

UlfByskov.

Frankfurt Mission

Søren Kuntz.

Seattle Mission

Flemming Trap.

London South Mission

Thora Søndergaard,

Templet i Stockholm

Thomas Willemanru

Bordeaux Mission

Charlotte Kristensen.

Berlin Mission

Bente Hiort.

Den Svenske Mission

Niels Ejnar Nielsen.

Salt Lake City Mission

Inge Jensen.

DiisseldorfMission

Martin Steen Jenseru

Dublin Mission

Jette Steen.

Bristol Mission

DECEMBER 1 991
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Glædelig jul og godt nytår

Bjarne Vestbø.

Dublin Mission

Maj-Britt Andersen.

Leeds Mission

Københavns
Stav:

Ella Damgaard
Templet i Stockholm

David Andersen.

Coventry Mission

Vagn og Karen Darre.

Templet i Stockholm

Lynge Jensen

Templet i Stockholm

Anna Jensen.

Templet i Stockholm

Annemette Rasmussen.

Denver Mission

Thomas Olsen.

London Mission

KIRKENYT
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Glædelig jul og godt nytår

Jørn Borup-Andersen.

Pennsylvania Mission

Børge Stokholm

Den Danske Mission

Jakob Munk.

Canada Halifax Mission

Morten Koch,

Canada Calgary Mission

Steen Petersen

Toronto Mission

Anja Bjerre.

London South Mission

Michael Sprehru

Leeds Mission

Henrik Eriksen

London Mission

Brian Hall

London Mission

Anette Kristoffersen

Edinburgh Mission

Jette Jeppesen

Leeds Mission

DECEMBER1 991
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Mormon forum

Hvordan får man
råd til julegaverne?

Hvordan vi siorde det:

Gode traditioner

er gode gaver

Det er meget individuelt,

hvordan man får pengene til at

slå til i almindelighed. Hvordan

man får råd til julegaverne er et

kapitel for sig selv. For mit

vedkommende vil jeg give min

familie og venner den bedste

gave: Gøre dem glade og over-

raske dem. Efterhånden er min

familie blevet temmelig stor, så

jeg kan ikke klare det med
penge alene. Jeg har heller ikke

tid til at arbejde så meget for at

tjene pengene hertil. Men pen-

ge er ikke det eneste, som kan

gøre min familie og venner gla-

de. Så tænkte jeg på hvad der

var den bedste gave, som jeg

gav til familien sidste år, og det

fandt jeg ud af, da jeg kiggede

på billedeme fra sidste jul. Det

var at jeg holdt vor juletraditio-

ner vedlige, uden af glemme de

finske traditioner, som omfatter

at julemanden kommer og de-

ler gaver ud, og spørger de sto-

re og små, om de har været ar-

tige. De, som tør, kan komme
op og side på hans skød, og så

får de et rigtigt stort og varmt

knus af ham. Det har jeg også

tænkt mig at gøre i denne jul.

Det har jeg råd til. Det rækker

mine penge til.

Tuula Sasynevirta

J-Bech Allerød Ward

Vær i balance

Julen er en tid, hvor Herren

ønsker, vi skal glæde hinanden.

Herren ønsker ikke, det skal

være en tid, hvor vi skal få ner-

ver over økonomien, fordi vi

skal give hinanden gaver. Jule-

gaver behøver ikke at koste

penge, julegaver der virkelig

betyder noget er gaver, vi giver

af os selv. For at give af os selv

må vi være være i balance med
os selv. Så kan vi se, hvordan

vi kan glæde den, der sidder

alene, invitere Herrens Ånd ind

i vort hjem og give hinanden

en gave af større forståelse,

kærlighed og tolerance. Lad os

derfor ikke følge strømmen og

sætte os i store økonomiske ud-

gifter for at købe store flotte ga-

ver, men lad os som enkeltper-

soner og familier se, hvad øko-

nomien kan klare, og så bruge

fantasien til at købe/lave gaver

indenfor rammerne af vores

økonomi. Så kan vi alle hver

især bevare julens virkelige

ånd.

Grethe Jensen

Horsens Gren

Grethe Jensen, Horsens Gren

Bent Bisgaard, Fredericia Ward

Den største gave

er kærlighed

Julen er en glædens fest,

hvor man ønsker at give hinan-

den gaver. Det er ikke gavernes

størrelse, det kommer an på,

men det sindelag, hvormed de

bliver givet. Man kan allerede

begynde at købe eller selv lave

gaverne igennem efteråret. Det

er vigtigt, at finde de rigtige ga-

ver, der vil glæde de personer,

man har kær. Men den største

gave, vi kan give, er kærlighed,

og det koster som sagt ikke no-

get.

Bent Bisgaard

Fredericia Ward

KORT SAGT:

IDen største gave
er kærlighed

2 Spred udgifterne og
undgå kreditkøb

3 Vær i

balance

4 Gode traditioner er

gode gaver
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Reid og Donna Johnson, der er det nye tempelpræsidentpar i templet i Stockholm. (Foto Johnson).

"Det er dejligt at være tilbage"

- siger Reid og Donna Johnson, nyt tempelpræsident-

par i Stockholm

Et kært gensyn venter man-

ge i templet i Stockholm,

for bror Reid Johnson og sø-

ster Donna Johnson har nået at

få mange venner i løbet af de

år, de tidligere har tjent Herren

i Sverige.

Første gang Reid Johnson

kom på mission i Sverige var i

årene 1947-50. 16 år senere

vendte han tilbage sammen
med hustruen Donna for at le-

de missionen i Sverige. Hans

tredje besøg var som regional-

repræsentant 1973-75.

- Jeg kunne mærke, at der

var sket noget meget væsentligt

mellem 1950 og 1966. Da jeg

var her første gang på mission,

mødte jeg mange gode med-

lemmer. Men da de senere hav-

de besøgt templet i Schweiz,

var der sket en forandring med
dem. Hengivenheden og troen

var øget, og de hellige tog ar-

bejdet i Kirken mere alvorligt,

siger præsident Johnson.

- Nu har vi vores eget tem-

pel her i Skandinavien, og jeg

ser med spænding frem til at se

den yderligere udvikling, som
er sket.

Netop flyttet ind

i nyt hus

En drøm blev opfyldt i sep-

tember sidste år, da Donna og

Reid Johnson kunne flytte ind

i deres nye hus. De havde her

sørget for plads til alle børn og

børnebørn, som ville besøge

dem.

En mandag aften i foråret

ringede præsident Monsons se-

kretær imidlertid. Kunne de

kommme ind til et interview

den næste dag?

Da kaldelsen kom, tøvede

hverken Reid eller Donna
Johnson med at sige ja til den-

ne tillid fra Herrens side ved at

kalde dem som præsidentpar

for templet i Stockholm.

- Vi elsker Sverige, fortæller

søster Johnson, og med så

mange venner her føles det

som at komme hjem. Men det

er et overvældende ansvar, som
jeg med en vis bæven har sagt

ja til.

Mange praktiske

forberedelser

Da Kirkenyt mødtes med
præsident og søster Johnson i

sommer var de midt i de man-

ge praktiske forberedelser. De
har endnu nogle år til pensions-

alderen, og et af de store

spørgsmål gjaldt det firma med
45 ansatte, som de ejer sam-

men med en kompagnon. Skul-
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MILEPÆL I MISSIONERINGEN:

MISSIONÆR NR. 500.000

KALDES

Over 500.000 missionærer har virket i denne uddeling. (Foto TD).

le man sælge eller afvikle? Eller

skulle kompagnonen alene pas-

se firmaet?

- Det er et stort ansvar over

for andre mennesker, mente

præsident Johnson, men var

fuldt overbevist om, at løsnin-

gen nok skulle komme.

Svenske rødder

Reid Johnsons farfar, Johan

Johnson, kom fra Smedjebac-

ken i Dalarna og farmoderen,

Ellen Svensson, fra Fjålkinge

uden for Kristiansstad. De
mødtes i 1893 i Salt Lake City.

Kærligheden til Sverige

mærkedes tydeligt i tempelpræ-

sidentens hjem - Carl Larsson-

malerierne, vikingeskibet og ik-

ke mindst dialekten. Reid

Johnson taler så godt som fly-

dende svensk.

- Vi elsker medlemmerne i

Skandinavien, siger begge med
stor inderlighed, og vi ser til

frem til atter at mødes med
jer.

Nordstjåman, oktober 1991

Templet i Stockholm. (Foto TD).

Omkring 1 . maj nåede Kir-

ken en milepæl i denne

uddeling, da kaldelsesbrev nr.

500.000 udgik til en missionær.

Denne missionær, som vil

forblive anonym, vil snart være

en del af den missionærstyrke,

som tog sin begyndelse for 161

år siden. .

Samuel Smith, profeten Jo-

seph Smiths yngre broder, var

Kirkens første missionær, og

omkring århundredeskiftet var

der blevet kaldet omkring

13.000 missionærer. Tallet var i

1960 60.000, i 1970 175.000

og i 1980 264.000.

I dag er der missionærer i

mere end 120 lande og de

kommer fra mere end 123 na-

tioner. Fuldtidsmissionærer fra

lande uden for USA udgjorde

ved udgangen af 1990 13.833

eller 32% af den samlede mis-

sionærstyrke.

Church News

På med

cykelhjelmen

OKINAWA, JAPAN

Missionærerne i Okinawa^

Mission i Japan, følger

deres missionspræsident Evan

A. Larsens opfordring og kører

nu med cykelhjelme på Japans

trafikerede gader.

For at sætte et godt eksem-

pel har præsident Larsen selv

anskaffet sig en cykelhjelm.

Han har lovet missionærerne,

at han endog vil bære cykel-

hjelm, når han kører bil, så

snart alle missionærer i missio-

nen har anskaffet en cykel-

hjelm.

Church News.

KIRKENYT
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Juleknas

Esymokager
(skal ikke bages)

1 Vadi smeltet smør

1 V: dl sukker

1 dl Oboy chokoladepulver

(el. lign.)

1 V2 tsk vaniljesukker

3 dl havregryn

1 dl fint hakkede valnødder

Florsukker

1. Bland smør, sukker, chokola-

depulv^r (% vanilj^ukker godt,

2. Tilsæt havi^pya nødder,

og rør, til det er p^åt blandet.

Sættes koldt ca. 8 tiroer eller

natten over, 3. Skær amsm ud

med en kniv, form ctøL til små

kagler og rul dem i florsukke-

ret, o

Frugtkage

3/4 dl raargaiine

1 æggehvide

2 dl frosset appelsinjuice

koncentrat

3'/, dl mel

3% di havregryn

2 Lsk bagepulver

1 '/2 dl hakkede dadler

1 V-, dl hakkede tørrede

abrikoser

1 dl rosiner

i '/2 dl hakkede valnt^ldcr

I . Pi.sk margarinen, æggehvi-

derne og juicekoncentraten

galt. Tilsagt mel, havregryn, ba-

gepulver og rør godt. Rør ti!

sidst dadlerne, abrikoserne, rt>-

sinerne og nødderne i. 2, Hæld
det i en smurt bageform (ca 20

X 20 cm) og bag kagen ved

1 75°C i ca. 25 minutter eller til

den er lysebrun på toppen. Når

den er afkølet skæres den i fir-

kanter.

Jordnøddeslik

24 marshmallows

(skumfiduser)

3/4 dl smør

2V2 dl jordnøddesmør

I I rice crispies (evt. cornflakes)

1 . Smelt skumfiduserne, smør-

ret og jordnøddesmørret i en

tykbundet gryde til alt er godt

blandet.

2. Hæld det over rice crispies

(eller ærnflakes) og bland da
godt sammen, Hæld det bete i

en kageform (ca 25 x 40 cm).

Når det er afkølet skæres det

ud i firkanter.
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